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 البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  
 (غیر مدققة) ۲۰۲۲ مارس  ۳۱المنتھیة في   لفترة الثالثة أشھر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ع.ق. 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱البیانات المالیة للفترة المنتھیة في 

 ة الصفح                         المحتویات 
 

 
 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 ۱ ________________________________________________________________________ بیان المركز المالي 
 

 ۲ _______________________________________________________ بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 

 ۳ ________________________________________________________________ بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
 

 ٤ _______________________________________________________________________ بیان التدفقات النقدیة
 

 ۱٥ -  ٥ __________________________________________________________ اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة 
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 اآلخر  الشامل والدخل الخسائر أو  األرباح بیان
 المنتھیة في   لفترة الثالثة أشھر

 

 اإلیضاحات  
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة)
    

 ۳۷٥٬٤۸۰ ٤۳٥٬۱۷۳ ) ۲(۳ حصة من نتائج مشاریع مشتركة 
 ٦٬۰۳٤ ۹٬٤۸۰  إیرادات فوائد 
 ۳۸۱٬٥۱٤ ٤٤٤٬٦٥۳  إجمالي الربح 

 ۱٬۲۰۲ ۲٬۳۳۱  أرباح صرف العملة وأرباح أخرى 
) ٤٬۰۷٥(  مصروفات عمومیة وإداریة   )۳٬۷۷۱ (  

 ۳۷۸٬۹٤٥ ٤٤۲٬۹۰۹  صافي ربح السنة 
 - -  الدخل الشامل اآلخر 

 ۳۷۸٬۹٤٥ ٤٤۲٬۹۰۹  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
    ربحیة السھم 

٥۰٫۰۳ ۱۲ (باللایر القطري للسھم الواحد) ربحیة السھم األساسیة والمخفضة   ۰٫۰۳۰ 
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 الملكیة حقوق  في  التغیرات بیان
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

     

 اإلجمالي  أرباح مدورة  احتیاطي قانوني  رأس المال 
     

 ۱٥٬۷٥٥٬۹٤۸ ۳٬۱۲٥٬۱٦۷ ٦۷٬٦۰٦ ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥  )مدققة( ۲۰۲۱  ینایر ۱ في الرصید
 ۳۷۸٬۹٤٥ ۳۷۸٬۹٤٥ - -  السنة ربح

 - - - - للفترة  اآلخر الشامل الدخل

 ۳۷۸٬۹٤٥ ۳۷۸٬۹٤٥ - - للفترة   الشامل  الدخل إجمالي 
     : المالك  بصفتھم المالكین مع لمعامالت
) ٥۰۲٬٥۲۷( - -  معتمدة أرباح   توزیعات  )٥۰۲٬٥۲۷ (  
 ۱٥٬٦۳۲٬۳٦٦ ۳٬۰۰۱٬٥۸٥ ٦۷٬٦۰٦ ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ )مدققةغیر ( ۲۰۲۱  مارس ۳۱ في الرصید

     
 ۱۷٬۰٦۸٬٤۳۲ ٤٬٤۳٥٬٥۹۷ ٦۹٬٦٦۰ ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ )مدققة( ۲۰۲۲ینایر   ۱الرصید في 

 ٤٤۲٬۹۰۹ ٤٤۲٬۹۰۹ - - ربح السنة
 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ٤٤۲٬۹۰۹ ٤٤۲٬۹۰۹ - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
     المالكین بصفتھم   المالك: لمعامالت مع 

) ۱٬۳۸۱٬۹٤۸( - - توزیعات أرباح معتمدة   )۱٬۳۸۱٬۹٤۸ (  
 ۱٦٬۱۲۹٬۳۹۳ ۳٬٤۹٦٬٥٥۸ ٦۹٬٦٦۰ ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ (غیر مدققة) ۲۰۲۲مارس   ۳۱الرصید في 
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 النقدیة التدفقات بیان
 ثة أشھر المنتھیة في  لفترة الثال

 اإلیضاحات  
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة)
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ۳۷۸٬۹٤٥ ٤٤۲٬۹۰۹  صافي ربح السنة 

    تعدیالت لـ: 
) ۹٬٤۸۰(  ایرادات الفوائد  -  )٦٬۰۳٤ (  
) ٤۳٥٬۱۷۳( ) ۲(۳ حصة من نتائج مشاریع مشتركة  -  )۳۷٥٬٤۸۰ (  

  )۱٬۷٤٤ (  )۲٬٥٦۹ (  
    التغیرات في رأس المال العامل: 

) ۳٬۱۳۳(  مبالغ مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى  -  ۱٦٦٬۱٥٦ 
) ۷٤۹۳٬(  مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة  -  )۳٬۳٥٤ (  
) ٥٬۰۹٦(  ذمم دائنة تجاریة وأخرى  -  )۲٬٥٤۳ (  

) ۱۳٬۷۲۲(  النقد المستخدم في العملیات   ۱٥۷٬٦۹۰ 
 ۱۲٬٤۳۸ ۳٤٬٦٦۰  فوائد مستلمة 

) ٤٦٬٥۳۹(  مساھمة مدفوعة للصندوق االجتماعي والریاضي    )۳٥٬٤۲۰ (  
 صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة

) ۲٥٬٦۰۱(  التشغیلیة  ۱۳٤٬۷۰۸ 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ۲۰٥٬۱۱٤ ۳۷۳٬٥۳٦ ) ۳(۳ توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة
 ۲۱۲٬٥۹۱ ۱٬۰۹۷٬۳٥۱  الودائع ثابتة األجل الحركة في 

 ٤۱۷٬۷۰٥ ۱٬٤۷۰٬۸۸۷  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیّة 
) ۱٬۲٤۹٬٥٤۳(  توزیعات أرباح مدفوعة للمساھمین   )٤٤٥٬۹۲۷ (  

) ۱۳۲٬٤۰٥(  حركة في حساب توزیعات األرباح غیر المطالب بھا   )٥٦٬٦۰۰ (  
) ۱٬۳۸۱٬۹٤۸(  النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة   )٥۰۲٬٥۲۷ (  

    

 ٤۹٬۸۸٦ ٦۳٬۳۳۸  صافي (النقص)/ الزیادة في النقد وشبھ النقد 

 ۱۷۷٬٤۸٦ ۱٤۸٬۹۹٦ ٥ نقد وشبھ النقد في بدایة السنة 
 ۲۲۷٬۳۷۲ ۲۱۲٬۳۳٤ ٥ الفترة نقد وشبھ النقد في نھایة 
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 وأنشطتھا  الشركة عن معلومات ۱
 

كشركة مساھمة   ٦۰۸٤۳موجب السجل التجاري رقم شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ع.ق. ("الشركة") تم تسجیلھا وتأسیسھا في دولة قطر ب
(والذي تم استبدالھ  ۲۰۰۲لسنة  ٥. تم تأسیس الشركة بموجب قانون الشركات التجاریة القطري رقم قطر للطاقةشركة قطریة من قبل المساھم المؤسس لھا، 

عاماً، وذلك بعد قرار سعادة   ۹۹لفترة مبدئیة مدتھا  ۲۰۱۳مایو  ۲۹الشركة في ). تم تأسیس  ۲۰۱٥لسنة  ۱۱بقانون الشركات التجاریة القطري الجدید رقم 
بالدوحة، دولة قطر. والشركة   ۳۲۱۲. والعنوان المسجل للشركة ھو ص.ب.  ۲۰۱۳مایو  ۲۱، الصادر في ۲۰۱۳لسنة   ۲۲وزیر االقتصاد والتجارة رقم 

  .۲۰۱۳سبتمبر  ۱شركة أنشطتھا التجاریة في . استھلت القطر للطاقةمدرجة في بورصة قطر وھي شركة تابعة ل
 

اریعھا  یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تأسیس وإدارة وحیازة و / أو تملك األسھم والموجودات والحصص في الشركات (وشركاتھا التابعة و/ أو مش
نبا إلى جنب مع أي شركة أو مشروع آخر تعتبره الشركة مفیدا  المرتبطة بھا) التي تعمل في جمیع أنواع تجھیز و / أو تصنیع المنتجات البتروكیماویة، ج

 ألعمالھا أو تنوعھا أو توسعھا من وقت آلخر. 
 

 یبین الجدول التالي المشاریع المشتركة للشركة والتي تم إدراجھا في البیانات المالیة كالتالي: 

 العالقة  بلد التأسیس  اسم المنشأة 
 حصة  

 الملكیة 

    

 ٪ ٤۹ مشروع مشترك  قطر كیم)- للكیماویات المحدودة (كیوشركة قطر 
 ٪ ٤۹ مشروع مشترك  قطر )۲كیم -) المحدودة (كیو۲شركة قطر للكیماویات (

 ٪٥٥٬۲ مشروع مشترك  قطر (قطر للفینیل) شركة قطر للفینیل المحدودة
 
 

ھي شركة مساھمة قطریة خاصة ("ش.م.ق.خ") تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة مشتركة  كیم")-شركة قطر للكیماویات المحدودة ("كیو
كیم في إنتاج وتخزین  -وشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابضة ذ.م.م. تعمل شركة كیو قطر للطاقةبین 

 سین وغیرھا من المنتجات البتروكیماویة. ھك-۱وبیع منتجات البولي إیثلین و
 

ھي شركة مساھمة قطریة خاصة ("ش.م.ق.خ") تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة   ")۲كیم -("كیو ۲شركة قطر للكیماویات المحدودة 
في إنتاج  ۲كیم -وشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابضة ذ.م.م. تعمل شركة كیو قطر للطاقة مشتركة بین 

 وتخزین وبیع منتجات البولي إیثلین وأولیفینات ألفا العادیة وغیرھا من مشتقات اإلیثلین والمنتجات البتروكیماویة األخرى.
 

ھي شركة مساھمة قطریة خاصة ("ش.م.ق.خ") تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة   حدودة (" قطر للفینیل")شركة قطر للفینیل الم
. یتمثل نشاط شركة قطر للفینیل في إنتاج  (قابكو) وشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة قطر للبتروكیماویات المحدودة قطر للطاقة مشتركة بین 

 تروكیماویة مثل الصودا الكاویة وثنائي كلورید اإلیثلین وأحادي كلورید الفینیل. وبیع المنتجات الب 
 

.۲۰۲۲ابریل  ۲٦في من قِبل مجلس اإلدارة  ۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في  للفترةتم التصریح بإصدار البیانات المالیة للشركة 
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 الھامة المحاسبیة والسیاسات اإلعداد أساس ۲

 أساس اإلعداد  ۲-۱
 

لساریة على الشركات التي تعد  تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ا
قاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة التقاریر المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تم إعداد ھذه البیانات المالیة وف

 الدولي. كما تتوافق البیانات المالیة مع النظام األساسي للشركة واألحكام المعمول بھا لقانون الشركات التجاریة القطري.
 

 المالیة السابقة.   للفترةاسات المحاسبیة المطبقة متوافقة مع السیاسات المحاسبیة تم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة. وتعتبر السی 
 

ما لم یذكر خالف  تم إعداد البیانات المالیة باللایر القطري، وھو عملة العرض والعملة الوظیفیة للشركة وتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف لایر قطري 
  ذلك.

 
 قامت الشركة بتطبیقھا  المعاییر الجدیدة والمعدلة التي .۱

 
ى السیاسات المحاسبیة بأثر بدأ تطبیق عدد من المعاییر الجدیدة أو المعدلة في فترة التقریر الحالیة. ولم یتعین على الشركة أن تقوم بإجراء تغییر أو تعدیالت عل

 رجعي نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر. 
 

 ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -۱۹- امتیازات إیجاریة ذات عالقة بـ كوفید  )أ(
والمعیار الدولي    ۳۹والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۲تعدیالت المرحلة    -إصالح سعر الفائدة المعیاري   )ب(

 ۱٦ار الدولي للتقاریر المالیة رقم والمعی ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۷للتقاریر المالیة رقم 
 ، و ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ) ج(
 ۱۲تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة فردیة   )د(

 
 ر جوھري بالنسبة للبیانات المالیة. أثر تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت غی 

 
 المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي لم یتم تطبیقھا بعد  .۲

 
، ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من ۲۰۲۲مارس    ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة لفترات التقریر المنتھیة في  

 معامالتھا المستقبلیة المتوقعة.  في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى شركةقبل الشركة. ولیس من المتوقع أن یكون لھذه المعاییر تأثیر مادي على ال
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲-۲
 
 الحصة في المشروع المشترك    ۲-۲-۱
 

نیف االستثمار أو جزءاً تدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشاریع المشتركة في ھذه البیانات المالیة باستخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة إال إذا تم تص
). وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم االعتراف باالستثمار في ٥كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة یتم محاسبتھ وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (منھ  

  أو خسائر المشروع المشترك. المشروع المشترك مبدئیا بالتكلفة في بیان المركز المالي ویتم تعدیلھ الحقاً بحیث یتم االعتراف بحصة الشركة في أرباح
 

مارات  عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك حصصھا فیھ (التي تشمل حصصا طویلة األجل والتي تشّكل، في جوھرھا، جزءاً من صافي استث
ائر اإلضافیة فقط إلى القدر الذي تكبدت فیھ الشركة في المشروع المشترك)، تلغي الشركة االعتراف بحصتھا في المزید من الخسائر. یتم االعتراف بالخس

 الشركة اللتزامات قانونیة أو استداللیة أو مدفوعات نیابةً عن المشروع المشترك.
 

  مشتركاً. عند یتم احتساب استثمار في مشروع مشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة اعتباراً من التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة المستثمر فیھا مشروعاً  
ومطلوبات    االستحواذ على استثمار في مشروع مشترك، یتم االعتراف بأي زیادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القیمة العادلة لموجودات

صة الشركة من صافي القیمة الشركة المستثمر فیھا القابلة للتحدید كشھرة، والتي یتم إدراجھا ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار. یتم االعتراف بأي زیادة في ح 
للتحدید عن تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقییم، مباشرةً ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي   للموجودات والمطلوبات القابلة  یتم فیھا االستحواذ على العادلة 

 االستثمار.
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 ۳٦الدولي رقم    عند الضرورة، یتم فحص القیمة الدفتریة لالستثمار بالكامل (بما في ذلك الشھرة) لتحدید وجود انخفاض في القیمة وفقا للمعیار المحاسبي
المستخدمة والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أعلى) "انخفاض قیمة الموجودات"، باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الممكن استرداده (القیمة 

 مع القیمة الدفتریة لھ. 
 

ستثمار كاستثمار تتوقف الشركة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة من التاریخ الذي یتوقف فیھ االستثمار عن كونھ مشروعاً مشتركاً، أو عندما یتم تصنیف اال
كة بحصة في مشروع مشترك سابق وتكون ھذه الحصة أصالً مالیاً، تقوم الشركة بقیاس الحصة المحتجزة بالقیمة العادلة محتفظ بھ للبیع. عندما تحتفظ الشر

لدفتریة . الفرق بین القیمة ا۹قم  في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادلة على أنھا قیمتھا العادلة عند االعتراف األولي وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ر
جزء من الحصة   للمشروع المشترك في التاریخ الذي تم فیھ إیقاف استخدام طریقة حقوق الملكیة والقیمة العادلة ألي حصة محتجزة وأي متحصالت من استبعاد 

أو خسارة في الدخل الشامل اآلخر   في المشروع المشترك عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد المشروع المشترك. إذا تم االعتراف سابقاً بربح
شركة أیضاً بإعادة  من قِبل ذلك المشروع المشترك یتم إعادة تصنیفھا الى ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة بھا، تقوم ال 

 تصنیف)، وذلك عندما یتم إیقاف استخدام طریقة حقوق الملكیة. تصنیف الربح أو الخسارة من حقوق الملكیة الى بیان الربح أو الخسارة (كتعدیالت إعادة 
 

 یتم استبعاد األرباح غیر المتحققة من المعامالت التي تتم بین الشركة والمشروع المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك. 
 

 التصنیف المتداول وغیر المتداول    ۲-۲-۲
 

 والمطلوبات بناء على تصنیف متداول/ غیر متداول.تعرض الشركة الموجودات 
 

 یتم تصنیف األصل كمتداول عندما: 
 یتوقع أن یتحقق أو یقصد بیعھ أو استھالكھ في دورة تشغیل اعتیادیة؛ •
 یتم االحتفاظ بھ أساساً لغرض المتاجرة؛ •
 یتوقع تحقیقھ في غضون اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر؛ أو  •
 لم یحظر تبادلھ أو استخدامھ لتسویة مطلوبات لمدة اثني عشر شھرا على األقل بعد فترة التقریر. النقد وشبھ النقد ما  •

 
 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر متداولة. 

 
 یتم تصنیف االلتزام باعتباره متداوال عندما:

 
 یكون من المتوقع تسویتھ في دورة تشغیل اعتیادیة؛ •
 االحتفاظ بھ أساساً لغرض المتاجرة؛یتم  •
 یكون مستحق التسویة خالل اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر، أو  •
 في حال وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر.  •

 
 وتصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى باعتبارھا غیر متداولة. 

 
 جودات المالیة المو   ۲-۲-۳
 

 التصنیف والقیاس            (أ)
 

ة ضمن الفئات المناسبة قامت إدارة الشركة بتقییم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة والتأكد من تصنیف أدواتھا المالی
بتقییم الذمم المدینة األخرى والودائع التي تعد أدوات دین وتُلبي شروط التصنیف بالتكلفة المطفأة وفقاً . قامت الشركة  ۹بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

المالیة   للتقاریر  الدولي  الدین ۹للمعیار  بأدوات  االحتفاظ  الشركة في  أعمال  نموذج  ویتمثل  فقط،  والفائدة  المبلغ  دفعات أصل  نقدیة من  تدفقات  أنھا  ، حیث 
؛ سوف یستمر عرض ۹بدون أي تغییر مع تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة    ۷تعریف النقد وشبھ النقد وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي  وتحصیلھا. یبقى  

د، وھي تتعرض  النقاالستثمارات القصیرة ألجل والودائع ألجل ضمن النقد وشبھ النقد، كونھا استثمارات عالیة السیولة جاھزة للتحویل إلى مبالغ معلومة من  
 أي حاالت إلعادة التصنیف.  ۹لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة. ولم ینتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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 ات المالیة االنخفاض في قیمة الموجود          (ب)
 

 : ۹لدى الشركة الموجودات المالیة التالیة الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة الجدید وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

  نقد وشبھ النقد  •
 ذمم مدینة أخرى (باستبعاد الموجودات غیر المالیة)  •
 ودائع وأرصدة بنكیة أخرى  •

 
لكل فئة من فئات الموجودات. لقیاس خسائر االئتمان   ۹تعدیل منھجیة انخفاض القیمة لدیھا وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  كان مطلوبا من الشركة  

م الشركة بتطبیق  اد. تقوالمتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأیام التأخر في السد
حیث تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر الدین لجمیع    ۹المنھج المبسط لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

انخفاض القیمة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   الذمم المدینة األخرى. وعلى الرغم من أن النقد وشبھ النقد والودائع الثابتة تخضع أیضاً إلى متطلبات 
 ، إال أن خسارة انخفاض القیمة المحددة غیر مادیة. ۹

 
 لم تنتج أي تغییرات على بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بسبب تطبیق المعیار الجدید. 

 
 االستثمارات والموجودات المالیة األخرى ٤-۲-۲

 
 التصنیف             (أ)

 
  تصنف الشركة موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة:

  الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة)، و •
  تلك التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. •

 
بالقیمة العادلة،    التصنیف على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. بالنسبة للموجودات التي یتم قیاسھاویعتمد  

وق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة،  فإن األرباح والخسائر یتم تسجیلھا إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لالستثمارات في أدوات حق
العادلة من خالل   فإن التصنیف یعتمد على ما إذا كانت الشركة اتخذت خیارا ال رجعة فیھ في وقت االعتراف األولي بتسجیل استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة

 الدخل الشامل اآلخر. 
 

  القیاس (ب)
 

صل المالي بالقیمة العادلة مضافاً إلیھ، في حالة الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح عند االعتراف األولي، تقوم الشركة بقیاس األ 
ة العادلة من خالل الربح  أو الخسارة، تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى حیازة األصل المالي. یتم تسجیل تكالیف المعاملة للموجودات المالیة المدرجة بالقیم 

 أو الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة. 
 
 النقد وشبھ النقد  ٥-۲-۲
 

 ثالثة أشھر أو أقل.  یشتمل النقد وشبھ النقد في بیان التدفقات النقدیة على األرصدة لدى البنوك والودائع ثابتة األجل التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة
 
 أدوات الدین  ٦-۲-۲

 
الالحق ألدوات الدین على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدیة لألصل. وھناك ثالث فئات للقیاس تقوم الشركة من یستند القیاس  

 خاللھا بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھا:
 

لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة الدفعات األصلیة والفائدة،  التكلفة المطفأة: یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا   •
ویتم االعتراف  بالتكلفة المطفأة. ویتم إدراج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

إلغاء االعتراف بشكل مباشر في الصرف واألرباح األخرى. ویتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة كبند منفصل  بأي ربح أو خسارة ناتجة عن 
 في بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.



 شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ع.ق. 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱البیانات المالیة للفترة المنتھیة في 

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة
 ما لم یذكر خالف ذلك)   بآالف الریاالت القطریة(جمیع المبالغ 

 

۹ 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 (تتمة) الھامة المحاسبیة والسیاسات اإلعداد أساس ۲
 

الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، حیث تمثل ھذه  القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  •
ة الدفتریة من  التدفقات النقدیة الدفعات األصلیة والفائدة، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ویتم تسجیل الحركات في القیم

باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القیمة وإیرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة،   خالل الدخل الشامل اآلخر، 
راكمة  والتي یتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة. وعند إلغاء االعتراف باألصل المالي، فإنھ یعاد تصنیف الربح التراكمي أو الخسارة المت

لدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة، ویتم االعتراف بھا في الصرف واألرباح األخرى. ویتم  المعترف بھا سابقاً في ا
رف  إدراج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم عرض أرباح وخسائر ص

رف واألرباح األخرى. ویتم عرض مصروفات االنخفاض في القیمة كبند منفصل في بیان األرباح أو الخسائر والدخل  العمالت األجنبیة في الص
  الشامل اآلخر.

 
ل اآلخر، یتم  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات، التي ال تلبي معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشام •

من خالل   یاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ویتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ألي أداة دین، یتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلةق
 الربح أو الخسارة، في الربح أو الخسارة وعرضھا بالصافي في الصرف واألرباح األخرى في الفترة التي نشأت فیھا. 

 
 ، تم تصنیف جمیع الموجودات المالیة للشركة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة. ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 
 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى    ۲-۲-۷

 
ن قبل نھایة السنة الذمم الدائنة التجاریة واألخرى ھي التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي تم الحصول علیھا في سیاق العمل العادي من الموردی

نة واحدة أو أقل. وخالف  المالیة والتي لم یتم سدادھا. ویتم تصنیف الذمم الدائنة التجاریة واألخرى باعتبارھا مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع خالل س
 ذلك، یتم عرضھا باعتبارھا مطلوبات غیر متداولة. 

 
  حقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.تُحتسب الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس ال

 
 المخصصات  ۲-۲-۸
 

ن من المحتمل أن یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى الشركة مطالبات أو التزامات حالیة (قانونیة أو استداللیة) ناشئة عن أحداث سابقة وعندما یكو
 یكون باإلمكان وضع تقدیر لمبلغ ھذه االلتزامات بشكل موثوق. یتطلب من الشركة تسویة االلتزام وأن 

 
بار المخاطر وحاالت  تمثل القیمة المعترف بھا كمخصص أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي بتاریخ بیان المركز المالي مع األخذ بعین االعت

استخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة تمثل القیمة الحالیة لتلك  عدم التأكد المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس مخصص ما ب
 التدفقات النقدیة. 

 
ن ل إذا كان موعندما یكون من المتوقع استرداد بعض أو جمیع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص ما، فإن المبلغ المستحق یتم االعتراف بھ كأص

 المؤكد فعلیا أنھ سیتم استالم التعویض وأن المبلغ المستحق یمكن قیاسھ بشكل موثوق. 
 
 تحویل العمالت األجنبیة  ۲-۲-۹
 

ي صرف العملة السائد فعند إعداد البیانات المالیة للشركة، یتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غیر العملة الوظیفیة للشركة (العمالت األجنبیة) بسعر 
ذلك التاریخ. ویتم إعادة تواریخ إجراء تلك المعامالت. وفي نھایة كل فترة تقریر مالي، یتم تحویل البنود النقدیة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في  

ذي ُحددت فیھ القیمة العادلة. ال یتم تحویل البنود  تحویل البنود غیر النقدیة المدرجة بالقیمة العادلة والمقومة بعملة أجنبیة بأسعار الصرف السائدة في التاریخ ال
أو الخسارة في الفترة    غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في الربح

 التي تحدث فیھا باستثناء ما ینص على خالف ذلك في المعاییر. 
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 (تتمة) الھامة المحاسبیة والسیاسات اإلعداد أساس ۲
 

 القیم العادلة    ۲-۲-۱۰
 

للموجودات  ي السوق  یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المالیة التي یتم تداولھا بشكل نشط في أسواق مالیة منظمة بالرجوع إلى أسعار العرض المعلنة ف
  والمطلوبات عند إغالق األعمال في نھایة فترة التقریر.

 
امالت حدیثة تتم على بالنسبة لألدوات المالیة التي لیس لھا سوق نشط، فإن القیمة العادلة یتم تحدیدھا باستخدام طرق التقییم. وتشمل ھذه الطرق استخدام مع

یة ألداة مالیة أخرى تعتبر مماثلة بشكل جوھري و/أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة. وفیما یتعلق أساس تجاري بحت والرجوع إلى القیمة السوقیة الحال 
ھو معدل السوق  بطرق التدفقات النقدیة المخصومة، تعتمد التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على أفضل تقدیرات لإلدارة ویكون معدل الخصم المستخدم  

 المرتبط بأداة مشابھة. 
 

 في حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة بشكل موثوق، یتم قیاس ھذه األدوات المالیة بالتكلفة. 
 
 توزیعات األرباح    ۲-۲-۱۱
 

ح  وزیعات األرباتقدر توزیعات األرباح من قِبل المساھمین. یتم احتساب توزیعات األرباح على مساھمي الشركة كخصم من األرباح المدورة. یتم االعتراف بت
 المعلنة كمطلوبات في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا في الجمعیة العمومیة السنویة. 

 
 ربحیة السھم    ۲-۲-۱۲

 
ساھمي الشركة تعرض الشركة بیانات الربحیة األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. تحتسب الربحیة األساسیة للسھم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لم

ة السھم األساسیة  العادیین على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستحقة خالل السنة. تعدل ربحیة السھم المخفضة األرقام المستخدمة في تحدید ربحی
 لتأخذ في عین االعتبار تأثیر األسھم العادیة المحتملة المخفضة. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة    ۲-۲-۱۳

 
ًحا منھا مخصص االنخفاض  قیاس الموجودات غیر المالیة مبدئیًا بالتكلفة، أي ما یعادل القیمة العادلة عند نشأتھا، ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة، مطرو یتم

 في القیمة. 
 

 الضرائب    ۲-۲-۱٤
 

ووزارة المالیة والھیئة العامة للضرائب إلى اتفاق    قطر للطاقةتوصلت شركة   .بما اتھا شركة قطریة مساھمة عامةإن أرباح الشركة معفاة من ضریبة الدخل  
.  مشاریعھا المشتركة  من خالل مذكرة تفاھم (یشار إلیھا فیما یلي باسم "مذكرة التفاھم"). تمنح مذكرة التفاھم الشركة الحق في استرداد حصتھا من الضریبة من

، وبالتالي، وبتطبیق مبادئ محاسبة حقوق الملكیة بموجب المعیار ةع المشتركیر ااح قبل الضرائب من المشوعلى ھذا النحو، یحق للشركة الحصول على أرب
"استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة"، قامت الشركة بالمحاسبة عن حصتھا األساسیة على أساس ما قبل الضریبة.    ۲۸المحاسبي الدولي رقم  

 دفع حصة شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة من الضرائب إلى الھیئة العامة للضرائب. وستقوم وزارة المالیة بعد ذلك ب
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    المشتركة المشاریع في االستثمارات ۳
 

 : یبین الجدول ادناه حركة استثمارات الشركة في المشاریع المشتركة
 

  المنتھیة في   للفترة 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
   

 ۱٤٬۸۹٤٬۱۱٥  الرصید في بدایة السنة 
 ٤۳٥٬۱۷۳   الحصة من نتائج مشاریع مشتركة في السنة

) ۳۷۳٬٥۳٦(  واالسترداد الضریبي  ناقصا: الحصة من توزیعات األرباح المقبوضة من المشاریع المشتركة  
 ۱٤٬۹٥٥٬۷٥۲  الرصید في نھایة السنة 

 
والتي یتم عرضھا بآالف الدوالرات   ۲۰۲۲مارس  ۳۱إن البیانات المالیة أدناه تعرض المبالغ الموضحة في البیانات المالیة للمشاریع المشتركة كما في 

 . ۳٫٦٤تحویلھا باستخدام سعر الصرف األمریكیة ویتم 
 
 بیان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركة .۱

 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في  
كیم-كیو  ۲كیم -كیو    اإلجمالي  قطر فینیل 

     
 ٥٬٥٤٦٬۳۸۸ ۱٬٤۱٥٬٤۳۷ ۲٬۳٥٥٬۰٤۹ ۱٬۷۷٥٬۹۰۲ موجودات متداولة 

 ۷٬۷۹۱٬۳۰٥ ۹۰٥٬۷٤۳ ٤٬۷۲۷٬۷۱۸ ۲٬۱٥۷٬۸٤٤ موجودات غیر متداولة 
) ۷۱۸٬۱۸٤( مطلوبات متداولة   )۱٬۰۱۳٬۷۳٥ (  )٦۲٤٬۸۳٤ (  )۲٬۳٥٦٬۷٥۳ (  

) ٦۸٥٬۸۰۰( مطلوبات غیر متداولة   
 
 

)۱٬۳۹٦٬٤۳۱ (  )۱۳۰٬۱٥۱ (  )٬۲۱۲٬۳۸۲۲ (  
 ۸٬۷٦۸٬٥٥۸ ۱٬٥٦٦٬۱۹٥ ٤٬٦۷۲٬٦۰۱ ۲٬٥۲۹٬۷٦۲ صافي الموجودات 

     
٪٤۹٬۰ نسبة ملكیة الشركة   ٤۹٬۰٪  ٥٥٬۲٪   

 ٤٬۳۹۳٬٦۹۷ ۸٦٤٬٥٤۰ ۲٬۲۸۹٬٥۷٤ ۱٬۲۳۹٬٥۸۳ حصة الشركة من صافي الموجودات 

 ۱٬۷۷۹٬٦۹٦ ۳۲٦٬۷۲٦ ۱٬۰۳۷٬۳۰۱ ٤۱٥٬٦٦۹ إیراد الضریبة من مشاریع مشتركة  

 ۸٬۷۸۲٬۳٥۹ ۳٥٤٬۲٤٥ ٤٬۸۷۸٬۷۱۱ ۳٬٥٤۹٬٤۰۳  شھرة
 ۱٤٬۹٥٥٬۷٥۲ ۱٬٥٤٥٬٥۱۱ ۸٬۲۰٥٬٥۸٦ ٥٬۲۰٤٬٦٥٥ استثمارات في مشاریع مشتركة 

 

 
 

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما فى 
كیم-كیو  ۲كیو كیم    اإلجمالي  قطر فینیل  
     

 ٥٬٦۷۸٬۱۸۹ ۱٬۱٥۷٬۸٥۱ ۲٬٤۲۰٬۰۰۰ ۲٬۱۰۰٬۳۳۸ موجودات متداولة 
 ۷٬۸٥۰٬٥۰۷ ۹۲٦٬۹٥٥ ٤٬۸۳۲٬٥٦۹ ۲٬۰۹۰٬۹۸۳ موجودات غیر متداولة 

) ۸۳٤٬۰۲۹( مطلوبات متداولة   )۹۹۱٬۹٦۱ (  )٤۷٤٬٤٤۸ (  )۲٬۳۰۰٬٤۳۸ (  
) ۷۰٥٬۰۳٥( مطلوبات غیر متداولة   )۱٬٤۱۸٬۲٤۲ (  )۱۳۸٬۸۸۱ (  )۲٬۲٦۲٬۱٥۸ (  

 ۸٬۹٦٦٬۱۰۰ ۱٬٤۷۱٬٤۷۷ ٤٬۸٤۲٬۳٦٦ ۲٬٦٥۲٬۲٥۷ الملكیة حقوق 
     

٪٤۹٬۰ نسبة ملكیة الشركة   ٤۹٬۰٪  ٥٥٬۲٪    
 ٤٬٤۸٤٬٦۲۰ ۸۱۲٬۲٥٥ ۲٬۳۷۲٬۷٥۹ ۱٬۲۹۹٬٦۰٦  حصة الشركة من صافي الموجودات

 إیراد الضریبة من مشاریع مشتركة  
۳۹۹٬۹۱۸ ۹٦٦٬۹۹۸ ۲٦۰٬۲۲۰ ۱٬٦۲۷٬۱۳٦ 

 ۸٬۷۸۲٬۳٥۹ ۳٥٤٬۲٤٥ ٤٬۸۷۸٬۷۱۱ ۳٬٥٤۹٬٤۰۳  شھرة
 ۱٤٬۸۹٤٬۱۱٥ ۱٬٤۲٦٬۷۲۰ ۸٬۲۱۸٬٤٦۸ ٥٬۲٤۸٬۹۲۷ استثمارات في مشاریع مشتركة 
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  (تتمة)  المشتركة المشاریع في االستثمارات ۳
 

 بیان الدخل الشامل لمنشآت المشاریع المشتركة .۲
 

 
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في الثالثة أشھر  فترةل 
كیم-كیو  ۲كیو كیم    اإلجمالي  قطر فینیل 
     

 ۱٬۹۲۷٬۲٦٤ ٦۸۰٬۹٥۰ ۸٥٦٬٦۹٥ ۳۸۹٬٦۱۹ إیرادات 
) ۲۸۸٬٦٥۱( تكلفة المبیعات   )٤٤۳٬۷۲۱ (  )۳۱۸٬۸۰۰ (  )۱٬۰٥۱٬۱۷۲ (  

) ٤٤٥( إیرادات/ (مصروفات) أخرى   )۱٬۷۰٦ (  ۳۸۹ )۱٬۷٦۲ (  
) ۱۲٬۱۸۹( إداریة مصروفات   )٥٬۳٤۸ (  )۲۲٬۳۲۷ (  )۳۹٬۸٦٤ (  

 ۱۰٬۲۹۲ ۲٬۳۸٦ ٤٬٥۸٥ ۳٬۳۲۱ صافي إیرادات/ (تكالیف) التمویل 
 ۸٤٤٬۷٥۸ ۳٤۲٬٥۹۸ ٤۱۰٬٥۰٥ ۹۱٬٦٥٥ ربح قبل الضریبة 

 ٤۹٬۸۷۳ ۷٬۸۸۹ ۲٤٬۱٥٤ ۱۷٬۸۳۱ ضریبة الدخل المؤجلة 
) ٤۹٬۹۹۱( ضریبة الدخل الحالیة   )۱٦۷٬٦۲۷ (  )۱۲۸٬۳٦۸ (  )۳٤٥٬۹۸٥ (  

 ٥٤۸٬٦٤۷ ۲۲۲٬۱۱۹ ۲٦۷٬۰۳۲ ٥۹٬٤۹٦ ربح الفترة 

٪٤۹٬۰ نسبة ملكیة الشركة   ٤۹٬۰٪  ٥٥٬۲٪   

 ۲۸۲٬٦۰۹ ۱۲۲٬٦۱۰ ۱۳۰٬۸٤٦ ۲۹٬۱٥۳ قبل إیراد الضریبة  حصة الشركة في الربح

 ۱٥۲٬٥٦٤ ٦٦٬٥۰٤ ۷۰٬۳۰۲ ۱٥٬۷٥۸ إیراد الضریبة من مشاریع مشتركة 

في مشاریع مشتركة بعد إیراد   للفترةحصة الشركة من الربح 
 ٤۳٥٬۱۷۳ ۱۸۹٬۱۱٤ ۲۰۱٬۱٤۸ ٤٤٬۹۱۱ الضریبة 

 
 

 
 ۲۰۲۱مارس   ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھر فترةل 
كیم-كیو  ۲كیو كیم    اإلجمالي  قطر فینیل 
     

 ۱٬۸۳۲٬۰۱۹ ٥۰۱٬٤٤۲ ۷٥۳٬۳۹٥ ٥۷۷٬۱۸۲ إیرادات 
) ۳۷٥٬۰٦٥( تكلفة المبیعات   )٤۲۲٬۲۰۲ (  )۲٦۲٬۳۲۱ (  )۱٬۰٥۹٬٥۸۸ (  

) ۱٬۷٥۷( إیرادات/ (مصروفات) أخرى    )۲٬۷۲۲(  )۳٬۸٦۹ (  )۸٬۳٤۸ (  
) ۱۲٬۹۰۷( مصروفات إداریة   )٤٬۸۰۷ (  )۹٬۷٤۹ (  )۲۷٬٤٦۳ (  

) ٦۳۸( ۱٤۰ صافي إیرادات/ (تكالیف) التمویل   ۷۱٬٤٤  ۹٤۹ 
 ۷۳۷٬٥٦۹ ۲۲٦٬۹٥۰ ۳۲۳٬۰۲٦ ۱۸۷٬٥۹۳ ربح قبل الضریبة 

 ٥۱٬٥۰٥ ۹٬۹۳٦ ۲٥٬۱۳٤ ۱٦٬٤۳٥ ضریبة الدخل المؤجلة 
) ۸۲٬۱۷۷( ضریبة الدخل الحالیة   )۱۳۸٬۳۲٤ (  )۸۸٬۲٦۱ (  )۳۰۸٬۷٦۲ (  

 ٤۸۰٬۳۱۲ ۱٤۸٬٦۲٥ ۲۰۹٬۸۳٦ ۱۲۱٬۸٥۱ ربح الفترة 
٪٤۹٬۰ نسبة ملكیة الشركة   ٤۹٬۰٪  ٥٥٬۲٪   

 ۲٤٤٬٥٦۷ ۸۲٬۰٤۱ ۱۰۲٬۸۲۰ ٥۹٬۷۰۷ قبل إیراد الضریبة  حصة الشركة في الربح
 ۱۳۰٬۹۱۲ ٤۳٬۲۳٦ ٥٥٬٤٦۲ ۳۲٬۲۱٤ إیراد الضریبة من مشاریع مشتركة 

حصة الشركة من الربح للفترة في مشاریع مشتركة بعد إیراد  
٬۲۷۷٥۱۲ ۱٥۸٬۲۸۲ ۹۱٬۹۲۱ الضریبة   ۳۷٥٬٤۸۰ 
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  (تتمة)  المشتركة المشاریع في االستثمارات ۳
 

  إفصاحات إضافیة لمنشآت المشاریع المشتركة .۳
 

 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في  
كیم-كیو  ۲كیم -كیو   اإلجمالي  قطر فینیل 
     

 ۲٬٦٤۷٬۰۳۳ ٦۷۹٬٤۲۲ ۱٬۰۸۲٬٦۲٤ ۸۸٤٬۹۸۷ نقد وشبھ النقد 
 ۲۰۳٬٥۱۸ ۳۳٬۰۰۱ ۱۰۲٬۷۳٦ ٦۷٬۷۸۱ استھالك وإطفاء 

 ۱٬۷۳۰٬٦٥۲ ۱۲۷٬۹٤۹ ۱٬۲۷۷٬۸۳۲ ۳۲٤٬۸۷۱ مطلوبات الضریبة المؤجلة 
 ۱٬۸۲۱٬۲۱۲ ٤٦٤٬۱۷۷ ۸۳۳٬٥۸٤ ٥۲۳٬٤٥۱ ضریبة مستحقة الدفع 

 ۳۷۳٬٥۳٦ ۷۰٬۳۲٤ ۲۱٤٬۰۳۲ ۸۹٬۱۸۰ حصة الشركة من توزیعات األرباح المعلنة/ المستلمة 
مطلوبات مالیة متداولة (باستثناء ذمم دائنة تجاریة وأخرى  

 ۲۲٬۰۰٤ ۷۹۰ ۹٬۱۳۲ ۱۲٬۰۸۲ ومخصصات)
مطلوبات مالیة غیر متداولة (باستثناء لذمم دائنة تجاریة وأخرى  

 ۱۷٥٬۰٤۹ ۲٬۲۰۱ ۱۱۷٬۲۷۸ ٥٥٬٥۷۰ ومخصصات)
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في  
كیم-كیو  ۲كیم -كو   اإلجمالي  قطر فینیل  
     

 ۲٬۳٤۰٬۲٥۸ ٦٦۱٬۸۳٦ ۱٬۱۸۳٬٤۸٤ ٤۹٤٬۹۳۸ نقد وشبھ النقد 
 ۸۱٤٬۸٥۰ ۱۳٥٬۳۰۲ ٤۰۹٬۰۷٤ ۲۷۰٬٤۷٤ استھالك وإطفاء 

 ۱٬۷۸۰٬٥۲٤ ۱۳٥٬۸۳۸ ۱٬۳۰۱٬۹۸٤ ۳٤۲٬۷۰۲ مطلوبات الضریبة المؤجلة 
 ۱٬٤۷٥٬۲۲۲ ۳۳٥٬۸۰۸ ٦٦٥٬۹٥٦ ٤۷۳٬٤٥۸ ضریبة مستحقة الدفع 

 ۱٬۲۲٤٬۲۹۰ ۳٥۰٬٦٤۰ ٥۷۳٬۹۱٥ ۲۹۹٬۷۳٥ حصة الشركة من توزیعات األرباح المعلنة/ المستلمة 
  متداولة (باستبعادمطلوبات مالیة 

 ۲٦٬۰٤۰ ۷۹۰ ۱۰٬۲۳۹ ۱٥٬۰۱۱ ذمم دائنة تجاریة وأخرى ومخصصات)   
  مطلوبات مالیة غیر متداولة (باستبعاد

 ۱۷۸٬۳۸۲ ۳٬۰٤۳ ۱۱٤٬۹٦٦ ٦۰٬۳۷۳ ذمم دائنة تجاریة وأخرى ومخصصات)   
 
 

  األخرى المدینة والذمم مقدما المدفوعة المبالغ ٤
 

 المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى من الفوائد المدینة على الودائع ألجل لدى عدة بنوك والمبالغ المدفوعة مقدماً.تتكون المبالغ  
 

  النقد وشبھ النقد ٥
 

 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مدققة)
   

 ۱٤۸٬۹۹٦ ۲۱۲٬۳۳٤ نقد وشبھ النقد 
 

 األخرى البنكیة واألرصدة الودائع ۱-٥
 

 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مدققة)
   

 ۲٬۰٥٤٬۰۰۸ ۹٥٦٬٦٥۷ یوما  ۹۰ودائع ثابتة تستحق بعد 
 ۲۹۳٬۲٤۰ ٤۲٦٬۰۲٥ حساب توزیعات األرباح -حساب األرصدة البنكیة 

 ۱٬۳۸۲٬٦۸۲ ۲٬۳٤۷٬۲٤۸ 
 

ت النقدیة الفوریة للشركة  یحقق النقد لدى البنوك فوائد بأسعار ثابتة. یتم ربط الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح بین ثالثة أشھر وسنة واحدة تبعا لالحتیاجا
%). ۲٫٦٦% إلى   ۱٫٦۰:  ۲۰۲۱دیسبمر  ۳۱( ٪ ۳٫۰۰إلى  ٪۲٫۲۰بفائدة تتراوح بین 



 شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ع.ق. 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱البیانات المالیة للفترة المنتھیة في 

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة
 ما لم یذكر خالف ذلك)   بآالف الریاالت القطریة(جمیع المبالغ 

 

۱٤ 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

  العالقة ذات األطراف ٦
 

، الشركات الزمیلة والمساھمین الرئیسیین "إفصاحات األطراف ذات العالقة "  ۲٤تشمل األطراف ذات العالقة كما ھي ُمعرفة في المعیار المحاسبي الدولي رقم  
ھؤالء األطراف بشكل  وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلیا للشركة والمنشآت التي تخضع للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ 

  جوھري.
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 

 المنتھیة:  للفترة فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 

 المنتھیة في  لفترة
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة)
   

   إیرادات توزیعات األرباح من 
 ۸۹٬۱۸۰ ۸۹٬۱۸۰  كیم-كیو
۰۳۲٬۲۱٤ ۲كیم -كیو  ۱۱٥٬۹۳٤ 

۳۲٤٬۷۰ قطر للفینیل   - 
 ٥۳٦٬۳۷۳  ۲۰٥٬۱۱٤ 
   

) ۳۳۸٬۱( قطر للطاقة أتعاب خدمات   )۱٬۱۹٤ (  
 

 . ۱۹۷٤لسنة  ۱۰المرسوم األمیري رقم  ، وھي مؤسسة عامة مملوكة للدولة تم تأسیسھا بموجب قطر للطاقةالشركة األم الرئیسیة ھي  
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة مدرجة في بیان المركز المالي كما یلي: 
 

 كما في 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مدققة)
   

٤۰۲۱٬ للطاقة مبلغ مستحق لقطر   ٥٬۱٥۱ 
 
 

 اإلدارة العلیاالمكافآت المدفوعة لموظفي 
 

 : الفترةیوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العلیا خالل 
 

 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة)
   

 ٥۱ ٤۸ مكافآت اإلدارة العلیا 
۳۱٬٤۷ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   ۱٬٤۷٦ 

 
 

  واألخرى التجاریة الدائنة الذمم ۷
 

 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مدققة)
   

 ۲۹۳٬۲٤۰ ٤۲٥٬٦٤٥ توزیعات أرباح مستحقة 
 ٤٦٬٥۳۹ - مساھمة مستحقة للصندوق االجتماعي والریاضي  

 ٦٬۳٥٥ ۱٬٦۳۹ مستحقات 
 ٤۲۷٬۲۸٤ ۳٤٦٬۱۳٤ 



 شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ع.ق. 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱البیانات المالیة للفترة المنتھیة في 

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة
 ما لم یذكر خالف ذلك)   بآالف الریاالت القطریة(جمیع المبالغ 

 

۱٥ 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

  المال رأس ۸
 

 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مدققة)
   

   المصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ ) لایر قطري واحد لكل سھم ۱سھم بواقع ( ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥٬۰۰۰

 
 

  القانوني االحتیاطي ۹
 

مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتیاطیات مناسبة فیما یتعلق ینص النظام األساسي للشركة على أنھ قبل التوصیة بتوزیع األرباح على المساھمین، یجب على 
لوحیدة التي یجب  باالحتیاطیات االختیاریة والنظامیة التي یعتبرھا مجلس اإلدارة ضروریة. ھذه االحتیاطیات كما یقررھا مجلس اإلدارة، ھي االحتیاطیات ا

 على الشركة رصدھا. 
 

  األرباح توزیعات ۱۰
 

عرض توزیعات األرباح النھائیة   تم  .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في  قطري للسھم الواحد ل لایر ۰٫۱۱ غمبلتوزیعات أرباح ب اقترح مجلس اإلدارة 
 . ۲۰۲۲مارس   ۱٥بتاریخ   في االجتماع السنوي للجمعیة العمومیةمادھا واعت ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المقترحة للسنة المنتھیة في 

 
    الدخل ضریبة         ۱۱

 
. ومع ذلك، تخضع أرباح المشاریع المشتركة  ۲۰۱۸لسنة  ۲٤إن أرباح الشركة معفاة من ضریبة الدخل وفقًا ألحكام قانون ضریبة الدخل القطري رقم 

كما   ۲ریع المشتركة الخاصة بكیو كیم وكیو كیم للشركة لضریبة الدخل وفقًا للقانون المعمول بھ في قطر لشركة قطر للفینیل المحدودة ووفقًا التفاقیات المشا
 علیھا بموجب مرسوم أمیري وقرار مجلس الوزراء على التوالي.تمت المصادقة 

 
ووزارة المالیة والھیئة العامة للضرائب إلى اتفاق من خالل مذكرة تفاھم تمنح الشركة الحق في الحصول   طاقة، توصلت شركة قطر لل۲۰۲۰خالل سنة 

 من الضریبة التي تكبدتھا المشاریع المشتركة. على حصتھا 
 

كیة بموجب  على ھذا النحو، یحق للشركة الحصول على أرباح ما قبل الضریبة من المشاریع المشتركة األساسیة. لذلك، وبتطبیق مبادئ محاسبة حقوق المل
م الشركة بالمحاسبة عن حصتھا األساسیة في المشاریع المشتركة  "استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة"، تقو  ۲۸المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 على أساس ما قبل الضریبة. 

 
 وستقوم وزارة المالیة بعد ذلك بدفع حصة شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة من الضرائب إلى الھیئة العامة للضرائب.  

  
 
 

  والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة   ۱۲
 

سھم  الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم الواحد بقسمة أرباح السنة العائدة إلى حاملي حقوق ملكیة الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األیتم احتساب 
 المستحقة خالل السنة. 

 
 ویعكس التالي بیانات اإلیرادات واألسھم المستخدمة في حسابات األرباح األساسیة والمخفضة لكل سھم: 

 

 
۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة) 
۲۰۲۱مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة)
   

 ۳۷۸٬۹٤٥ ٤٤۲٬۹۰۹ الربح العائد لحاملي حقوق الملكیة للفترة 
  المتوسط المرجح لعدد األسھم المستحقة خالل الفترة

 ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ ۱۲٬٥٦۳٬۱۷٥ (باآلالف)    
٥۰٫۰۳ الواحد) ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (باللایر القطري للسھم   ۰٫۰۳۰ 

 
 إن مبالغ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة متساویة، حیث لم تصدر الشركة أي أدوات لھا تأثیر على ربحیة السھم عند ممارستھا. 
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